
เริม่แลว กฬีาบคุลากร ครัง้ที ่๒๙

รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี
รอดโพธิท์อง)  เปดเผยวา  ตามทีม่หาวทิยาลยัจดัใหมกีารแขงขนักฬีาภายในของบคุลากร
จฬุา ฯ  ครัง้ที ่๒๙   โดยจะมพีธิเีปดการแขงขนั ในวนัศกุรที ่  ๒  มนีาคม  ๒๕๕๐   ตัง้แต
เวลา ๑๕.๐๐  น. ณ สนามกฬีาจฬุา ฯ นัน้ ในการนี ้ จะมกีารเดนิพาเหรด  และการแสดง
ในสนาม   จงึขอเชญิชวนคณาจารยและเจาหนาทีพ่รอมใจกนัรวมพธิเีปดการแขงขนั  เพือ่
แสดงถึงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขารวมกิจกรรม

ผชูวยคณบดดีานกจิกรรมพเิศษ (ผชูวยศาสตราจารย พราวพรรณ  เหลอืงสวุรรณ)
ไดกลาววา  ขบวนพาเหรดและการแสดงภาคสนามของคณะครศุาสตร รวมทัง้การเชยีร

ในปนีจ้ะมกีารสรางสรรคใหม ๆ รบัรองวาจะประทบัใจชาวจฬุา ฯ ทกุคน   โดยเฉพาะอยางยิง่ขบวนพาเหรดนัน้จะนำ
โดยทานคณบด ี ซึง่แตงกายในชดุพเิศษ  พรอมทมีคณาจารยในมาดของนสิติยอนยคุ

สำหรบัผทูีจ่ะเขารวมในพธิเีปด - ปด  กฬีาบคุลากร นัน้  คณะขอใหหนวยงานรวบรวมรายชือ่และเบอรเสือ้
มาทีส่ำนกังานเลขานกุารคณะ  เพือ่จดัสงใหตอไป

นอกจากขบวนพาเหรดและการแสดงแลว  ในปนี ้มหาวทิยาลยั มกีารจดัการแขงขนักฬีาทัง้หมด  ๑๔ ประเภท
ไดแก   กฬีากอลฟ     กฬีาวายน้ำ      กฬีาตะกรอ       กฬีาเทนนสิ      กฬีาเทเบลิเทนนสิ    กฬีาแบดมนิตนั   กฬีาบลิเลยีด
และสนกุเกอร    กฬีาโบวลิง่   กฬีาเปตอง    กฬีาฟตุบอล   กฬีาหมากกระดาน   กฬีาวอลเลยบอล   กฬีาฮาเฮ    และกฬีา
กรฑีา  ทัง้นีก้ฬีาประเภทตาง ๆ กำลงัเปดรบัสมคัร  ซึง่คณาจารยและบคุลากรทีส่นใจสามารถตดิตอกบัผปูระสานงานกฬีา
แตละประเภทไดดังนี้

๑.  ผศ. สธุนะ  ตงิศภทัย ประสานงานกีฬากอลฟ
๒.  ผศ.ถาวร     วรรณศริิ ประสานงานกีฬาวายน้ำ
๓.  นายอทุศิ  ทองคำ ประสานงานกีฬาตะกรอ
๔.  รองศาสตราจารย ศภุฤกษ  มัน่ใจตน ประสานงานกีฬาเทนนิส
๕.  อาจารย ดร.ยรุวฒัน  คลายมงคล ประสานงานกีฬาเทเบิลเทนนิส
๖.  อาจารย ณฐัพร  สดุดี ประสานงานกีฬาแบดมินตัน
๗.  นายไชยา  ลขิติสารวทิย ประสานงานกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร
๘.  อาจารย ธนยศ  พทุธพงษ ประสานงานกีฬาโบวลิ่ง
๙.  นายสมพร  สบืสาย ประสานงานกีฬาเปตอง
๑๐.  รองศาสตราจารยวสินศกัดิ ์  อวมเพง็ ประสานงานกีฬาฟุตบอล
๑๑.  นายอำนวย  ธรรมธร ประสานงานกีฬาหมากกระดาน
๑๒.  อาจารยเกรยีงไกร  นะจร ประสานงานกีฬาวอลเลยบอล
๑๓.  นางสาววนัทน ี  หริญัสขุ ประสานงานกีฬาฮาเฮ
๑๔.   อาจารยวเิชยีร หรรษานมิติกลุ ประสานงานกีฬากรีฑา
"กฬีาบคุลากรครัง้นี ้ ถอืเปนการเสรมิสรางความสามคัค ีสมานฉนัทนใหบคุลากรเกดิความรกัและความเปน

น้ำหนึง่ใจเดยีว ซึง่จะเปนจดุเริม่ตนของการทำงานอยางมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนีย้งัเปนการรวมเฉลมิฉลองในวาระ
๙๐ ป ของจฬุา ฯ ดวย"    รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบรหิารกลาว



๒

สบืเนือ่งจากการประชมุคณะอำนวยการจดังานงานครบรอบ ๕๐ ป  คณะครศุาสตร  ครัง้ที่
๓/๒๕๕๐  เมือ่วนัที ่๒๑  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐  มคีวามคบืหนาวา  การเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสดงักลาว
จะจัดในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ โดยคณะจะใชชื่องานวา  "สายสัมพันธหาทศวรรษ
ครศุาสตร  จฬุา ฯ"  ซึง่จะมคีวามหมายถงึความสมัพนัธของคณะตัง้แตปที ่ ๑  ถงึปที ่ ๕๐  ซึง่การจดังาน
ครั้งนี้จะมีกิจกรรมเดน ๆ  ที่แตกตางกวาที่เคย อาทิ ภาคพิธีการ  จากเดิมที่นิมนตพระสงฆ จำนวน
๒๙ รูป  เปนนิมนตพระสงฆ จำนวน  ๕๑  รูป    มีการประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยคณะครุศาสตร
การประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ    สำหรับในสวนของภาควิชาการ จะเปนการประชุมและ
เผยแพรงานวจิยัระดบัชาต ิทีม่หีวัขอจะชปูระเดน็ของคณะกบับทบาทในการผลกัดนัการศกึษาของชาติ
ซึ่งกำลังอยูในระหวางหารือ

นอกจากนี้ในภาคค่ำ ยังมีในสวนของงานสูเหยา ฯ  โดยใชชื่องานวา   "งานสายสัมพันธ
หาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ"  จะจัดที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด    ศิษยเกาและผูมารวมงานทุกทาน
จะไดรวมกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน       รับรองคุณภาพไดจากนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ
(อาจารยชัยธวัชว  ไทยง)

ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาจะเสนอใหทราบตอไป

          


เมือ่วนัที ่๑๖   กมุภาพนัธ    ๒๕๕๐     เวลา

๐๙.๐๐ น.     ณ หองสมัมนา ๑    คณบด ี(รองศาสตราจารย
ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานในพธิเีปดการประชมุ
ปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการสำหรับคณาจารยใหม
คณะครศุาสตร  ครัง้ที ่๒  จากนัน้เปนการบรรยายเรือ่ง สบืสาน
งานครคูรศุาสตร  โดยรองศาสตราจารย ดร.กรรณกิาร  สจักลุ
การอภิปรายเรื่อง   การพัฒนาทางวิชาการ  โดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.ณัฎฐภรณ หลาวทอง  และผูชวย
ศาสตราจารย เนาวนิตย  สงคราม  ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สทุธจติต   ในชวงบาย เปนการ
ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเรื่อง การสืบสานคานิยม
ครุศาสตร การเขียนบทความวิชาการ และการกำหนด
กรอบการวจิยั    และการบรรยายเรือ่ง แนวทางการเขยีน
ตำรา บทความและการทำวิจัย เพื่อของกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.นงลกัษณ  วริชัชยั





๓

คณะครุศาสตร แตงตั้งอาจารย ดร.วรรณี  แกมเกตุ  เปนผูชวยคณบดีดานการ
ประกันคุณภาพ  แทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ  ที่ไดขอลาออกจาก
ตำแหนงดังกลาว  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐
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ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา  ครบวาระการเปนประธาน
สาขาวชิาวจิยัการศกึษา ภาควชิาวจิยัและจติวิทยาการศกึษา ในวนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  นัน้
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย คณะครุศาสตรจึงแตงตั้งใหอาจารยดำรง
ตำแหนงดังกลาวอีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐  โดยใหมีวาระ ๒ ป



๔

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th

กระทรวงการคลงั ไดมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการเบกิจายคาลวงเวลาสำหรบัขาราชการและ
ลูกจางเงิบงบประมาณแผนดิน  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยเริม่บงัคบัใชตัง้แตวนัที ่๑  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐  เปนตนไป
มรีายละเอยีดดงันี ้คอื

๑.  การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนัทำการใหเบกิคาตอบแทนได ไมเกนิวนัละ ๔  ชัว่โมง
ในอตัราชัว่โมงละ    ๕๐   บาท

๒.  การปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการใหเบกิคาตอบแทนได ไมเกนิวนัละ ๗  ชัว่โมง ในอตัรา
ชัว่โมงละ  ๖๐  บาท
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สำนกังานเลขานกุาร วทิยาการสาธารณสขุแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ยายทีท่ำการสำนกังาน
เลขานกุารวทิยาลยั ฯ  ณ อาคารสถาบนั ๒  ชัน้ ๔  ซอย ๖๒  ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กท. ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๘๑๔๘ , ๐๒ - ๒๑๘ - ๘๑๕๒ - ๓  โทรสาร ๐๒ - ๒๕๓ - ๒๓๙๕  ตัง้แตวนัที ่ ๑  กมุภาพนัธ
๒๕๕๐

๑.  แตงตัง้คณะกรรมการรณรงคและประเมนิผลการประหยดัพลงังาน คณะครศุาสตร
๒.   แตงตัง้คณาจารยภาควชิาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา จำแนกตามสาขาวชิา
๓.  แตงตัง้คณาจารยประจำหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ของภาควชิาหลกัสตูร การสอนและ
      เทคโนโลยกีารศกึษา
๔.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิานโยบาย การจดัการ

                    และความเปนผนูำทางการศกึษา
๖.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลตามระเบยีบจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั วาดวยการ
      บรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙
๗.  แตงตัง้ผแูทนคณาจารยในคณะกรรมการประจำภาควชิา
๘.  แตงตัง้ประธานสาขาวชิา

(ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)
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